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Mahomet

• Urodził się około 570 r.
• W 595 r. małżeństwo z Chadidżą. 
• Około 610 r. ma wizje anioła Gabriela.
• Ucieczka z Mekki do Medyny – 15 lipca 622 r.

 – tradycyjna data narodzin islamu.
• Zmarł w 632 r.
• Podział po śmierci Mahometa:

– Szyici (szi’a – stronnictwo) – zwolennicy zięcia Alego
– Sunnici (sunna – tradycja) – zwolennicy Abu Bakra 



  

Koran

• Zbiór wszystkich objawień, jakie Bóg zesłał Mahometowi 
za pośrednictwem anioła Gabriela. 

• Koran składa się ze 114 sur, objawień Mahometa. 
• Księgi zawierają przesłanie Mahometa o monoteizmie, 

piekle, raju, Sądzie Ostatecznym i działalności proroków. 
• Mahomet był niepiśmienny, swoje objawienia wygłaszał 

wobec słuchaczy. 
• Po jego śmierci ich treść odtworzono i spisano.
• Sunna – drugie po Koranie źródło informacji na temat 

postępowania Mahometa i zapisane wypowiedzi proroka. 
• Sunna jest zbiorem hadisów, czyli krótkich utworów o 

życiu Mahometa.



  

Prawdy wiary islamu

• wiara w jednego Boga;

• wiara w anioły;

• wiara w święte pisma;
• wiara w wysłanników Boga;

• wiara w Dzień Sądu Ostatecznego.



  

Praktyki religijne – pięć filarów islamu

• Wyznanie wiary (szahada)
„Nie ma żadnego bóstwa oprócz Boga jedynego, 
a Mahomet jest wysłannikiem Boga". 

• Modlitwa (salat)

• Post (saunn)

• Jałmużna (zakat)

• Pielgrzymka (hadżdż)



  

Zwyczaje religijne

• zakaz spożywania wina, mięs zwierząt uznanych 
za nieczyste (wieprzowina) i narkotyków. 
Praktykowane też jest obrzezanie.

• Islam nie zna właściwego stanu kapłańskiego. 
Kierowanie nabożeństwami w meczecie należy 
do opłaconego przez gminę przewodnika. 

• Najważniejsze święta: Nowy Rok islamski, 
Narodziny Mahometa, Początek i Koniec 
Ramadanu, „Noc Przeznaczenia", święto Ofiary.



  

Dżihad 
• 9:5 - A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie 

bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, 
oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! 
Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, 
i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. 
Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

• 2:191 - I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, 
i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili.
Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. 
I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, 
dopóki oni nie będą was tam zwalczać. 
Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! 
Taka jest odpłata niewiernym!

• 8:67 - Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, 
dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. 
Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym świecie, 
a Bóg chce życia ostatecznego. Bóg jest potężny, mądry!

http://www.poznajkoran.pl/koran/9/5/
http://www.poznajkoran.pl/koran/2/191/#v188
http://www.poznajkoran.pl/koran/8/67/#v64


  

Dżihad
• 9:123 - O wy, którzy wierzycie! 

Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. 
Niech się spotkają z waszą surowością. 

• 47:4 - Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, 
to uderzcie ich mieczem po szyi; 
a kiedy ich całkiem rozbijecie, 
to mocno zaciśnijcie na nich pęta. 
A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, 
aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! 
Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam zemściłby się na nich, 
lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. 
A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, 
to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. 

http://www.poznajkoran.pl/koran/9/123/#v120
http://www.poznajkoran.pl/koran/47/4/


  

Ekspansja islamu
• 635 r. – zajęcie Damaszku
• 638 r. – zajęcie Jerozolimy
• 642 r. – zajęcie Aleksandrii
• 649 r. – zajęcie Cypru
• 698 r. – zdobycie Kartaginy
• 705 r. – zakończenie podboju Afryki Płn.
• 712 r. – zdobycie Toledo, upadek chrześcijańskiego królestwa Wizygotów w Hiszpanii
• 720 r. – zajęcie Narbonny w Królestwie Franków
• 732 r. – Karol Młot pod Poitiers zatrzymuje inwazję muzułmanów na Królestwo Franków
• 826 r. – zajęcie Krety
• 827 r. – zajęcie Sycylii
• 828 r. – zajęcie Sardynii
• 850 r. – zajęcie Korsyki
• 874 r. – najazd na Rzym
• 1003 r. – prześladowania chrześcijan w Egipcie
• 1009 r. – akty wandalizmu i profanacje w Jerozolimie
• 1016 r. – zburzenie na polecenie al-Hakima tysięcy kościołów w Egipcie, Palestynie i Syrii
• 1064 r. – zmasakrowanie wielotysięcznej pielgrzymki niemieckiej
• 1071 r. – najazd Turków Seldżuckich, prześladowania chrześcijan
• 1071 r. – w bitwie pod Manzikertem Turcy wzięli do niewoli cesarza Bizancjum.
• 1444 r. – bitwa pod Warną
• 1453 r. – upadek chrześcijańskiego Konstantynopola
• 1492 r. – upadek muzułmańskiej Grenady 
• 1571 r. – bitwa pod Lepanto
• 1621 r. – bitwa pod Chocimiem (1673 – kolejne zwycięstwo pod Chocimiem)
• 1683 r. – bitwa pod Wiedniem (1699 – pokój w Karłowicach zakończył okres 250 lat wojen polsko-tureckich)



  

Ekspansja islamu



  

Obecnie: Sunnici, Szyici i Charydżyci



  

Kobieta
• 2:223 - Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, 

jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. 
Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących!

• 4:3 - Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. 
Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną 
albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, 
abyście nie postępowali niesprawiedliwie. 

• 4:34 - Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, 
że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. 
Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. 
I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! 
A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. 
Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

• 24:31 - Powiedz wierzącym kobietom, 
żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; 
i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; 
i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, 
albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, 
albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, 
lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, 
którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; 
albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. 
I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby. 
Nawracajcie się wszyscy do Boga, o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi!

http://www.poznajkoran.pl/koran/2/223/#v220
http://www.poznajkoran.pl/koran/4/3/
http://www.poznajkoran.pl/koran/4/34/#v31
http://www.poznajkoran.pl/koran/24/31/#v28


  

Tolerancja
• 2:62 - Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i 

sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga 
i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, 
wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; 
i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni! 

• 2:109 - Wielu spośród ludu Księgi chciałoby 
uczynić was ponownie niewiernymi, kiedy już uwierzyliście, 
przez zawiść pochodzącą od nich samych; 
a przecież prawda stała się dla nich jasna. 
Przebaczcie i odwróćcie się, dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem. 
Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

• 2:256 - Nie ma przymusu w religii! 
Prawość wyróżniła się od nieprawości. 
I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, 
uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. 
Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!

• 5:69 - Zaprawdę, ci, którzy wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, 
sabejczycy i chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni 
i którzy czynią dobro - niech się niczego nie obawiają; oni nie będą zasmuceni! 

http://www.poznajkoran.pl/koran/2/62/#v59
http://www.poznajkoran.pl/koran/2/109/#v106
http://www.poznajkoran.pl/koran/2/256/#v253
http://www.poznajkoran.pl/koran/5/69/#v66


  

Al-Kaba



  

Meczet na skale



  

Hagia Sophia



  

Dziękuję za uwagę!

Szczęść Boże!
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